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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action  Research)  

มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  2) เพ่ือ

ศึกษาผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ และ 3) เพื่อศึกษาความสามารถของแกนนำและผู้ปกครอง

ในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ประชากรที่ศึกษา คือ แกนนำศูนย์เด็กเล็ก  แกนนำชุมชนและผู้ปกครอง 

จำนวน 116  คน ใชว้ธิกีารสุม่อยา่งเฉพาะเจาะจงเปน็กลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 46 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบ

ด้วย  แบบประเมนิมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามยั  คู่มือการปฏบิตักิารแบบมส่ีวนรว่ม   และแบบประ

เมินความสามารถในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรว

จสอบความตรงตามเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่มค่ีาความเทีย่ง ของแบบประเมนิความสามารถของแกนนำและผู้

ปกครองในกระบวนการพฒันาศนูย์เด็กเล็กน่าอยู่ มีค่าสัมประสทิธิส์หสมัพันธแ์อลฟาของครอนบาค เทา่กับ 0.97

  ผลการวิจัยพบว่า 1) แกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใน

ขั้นตอนการเตรียมการและการประเมินผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียดที่เข้าใจ

ค่อนข้างยาก ส่วนในขั้นตอนปฏิบัติการนั้น ทั้งแกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมดีมาก 2) ผลการพัฒนาศูนย์เด็ก

เล็กน่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ จากการประเมนิตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย เปล่ียนแปลงจากระดบั

ดีเปน็ดีมากและ 3) การเปรยีบเทยีบความสามารถในการพฒันาศนูย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผูป้กครองโดย

รวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีความสามารถโดยรวมก่อนกระบวน

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย (X = 1.96  SD. = .57 ) ส่วนภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X= 3.61  SD. = .41 ) โดยพบว่า แกนนำมีความ
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สามารถอยู่ในระดับดี ( X= 4.06  )  ในขณะที่ผู้ปกครองมีความสามารถน้อยกว่า (X= 3.39 )  แต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน

คำสำคัญ : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  

ABSTRACT

  This study was participatory action research. It aims to analyze participatory

action process of healthy daycare center development of Tessabann 1 School; to investigate  

the outcome of healthy daycare center before and after the participatory action process of 

healthy daycare center development of Tessabann 1 School; and to compare community leaders

and parents abilities in participatory action process of healthy daycare center development

of Tessabann 1 School. The population studied consisted of 116 people, including community

leaders and parents. A sample of 46 peoples was collected by purposive sampling method.

The instruments in this research included the evaluation forms of Healthy Daycare standard

of Department of Health, participatory action handbook and the evaluation forms of leaders

and parents abilities in Healthy Daycare developmental process which createdby researches

and validated by experts; the Cronbach’s Alpha Coefficient was at 0.97.

 The results revealed that 1) Leaders and parents cooperated in participatory action 

process involving in preparation step, participatory action step and evaluation step.The sample 

cooperated in preparation step and evaluation step were at a low level because there were 

many complicated details for understanding. However, they were highly cooperated in 

participatory action step both leaders and parents. 2) Outcomes of Healthy Daycare development

followed by Healthy Daycare standard evaluation of Department of Health changed from good 

to very good level.  And 3) Comparison  between leaders and parents abilities in  Healthy 

Daycare development in over all and in each part were significantly differences;  their abilities 

before participatory action process were at a low level (X=1.96,SD.=57)  but afterward their 

ilities were dramatically increase (X=3.61,SD.=.41) Leaders were good abilities (X=4.06)

while parents were poorer abilities than those(X=3.39) but they still were in a good level. 

Key words :  participatory action research,  healthy daycare center
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บทนำ

  เด็กเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงชีวิตปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด

จนถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุก ๆ  ด้านของบุคคล ถือได้ว่าเป็นช่วง

เวลาวิกฤติ ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการวางรากฐานคณุภาพชีวิต จิตใจ ของบุคคลเม่ือเป็นผู้ใหญ ่   การอบรมเลีย้งดูและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยน้ีอย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมนำไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ใหญ่ในอนาคต  จากการ

ทบทวนองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กท่ีไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะ-

สมในห้าปีแรกของชีวิต จะมีผลให้พัฒนาการด้านต่างๆไม่ดีเท่าที่ควร  ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาเด็กคือ การส่ง-

เสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถเติบโตมีสุขภาพดี มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อสังคม

โดยรวม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนานาประเทศในปัจจุบัน มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และแม้แต่ธนาคาร

โลกยังได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสนับสนุนให้การพัฒนาเด็ก ต้องทำในลักษณะองค์รวมทั้งร่างกาย

จิตใจ สติปัญญา และสังคม  ทั้งนี้เนื่องจากอายุที่สำคัญที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพคือ ช่วง

ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีแรก เป็นช่วงที่เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ เนื่องจาก

ระบบประสาทและสมองกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังสร้างใยประสาทเชื่อมประสานกันระหว่างเซลล์

สมองทำให้เกิดการเรียนรู้และส่งผ่านข้อมูล การเจริญเติบโตทางกายภาพของสมองในลกัษณะดังกล่าวจะเกิดข้ึน

มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดทูี่มีคุณภาพ (บังอร เทพเทียน และ ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, 2550)

  จากการสำรวจภาวะสุขภาพ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ปี 

พ.ศ. 2542 โดยสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการโดยรวมปกติทุกด้านเพียงร้อยละ 71.69     

มีแนวโน้มล่าช้า ร้อยละ 28.1 โดยพัฒนาการที่เข้าข่ายมีแนวโน้มล่าช้า คือ ด้านภาษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

และการปรับตัว การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การอยู่ในสังคม และการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวถือว่า 

เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก จึงนับเป็นการสูญ-

เสียโอกาสในการพัฒนาสมอง ในช่วงระยะที่สมองเจริญเติบโตสูงสุด หรือเรียกว่า “หน้าต่างแห่งโอกาส”(นิตยา

คชภักดี, 2543)  นอกจากนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัยสูงสุด คือ การ

ศึกษาของพ่อ แม่ รายได้ของครอบครัว และจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2547) ในขณะเดียวกัน

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  ได้อธิบายถึงผลการศึกษาของสำนักส่งเสริมสุขภาพเมื่อปีพ.ศ. 2546 ว่าผู้-

เลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน  คือ  บิดา  มารดา  ญาติ  ปู่  ย่า  ตา  ยาย ฝากสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล   

และจ้างเล้ียงตามบ้าน   ในอัตราร้อยละ 49.8,29.5,18.4 และ 2.3 ตามลำดับ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย, 2546)  

  ดังน้ัน ศูนย์เด็กเล็ก จึงนับ เป็นสถานท่ีท่ีทำหนา้ท่ีเล้ียงดูเด็กแหง่ทีส่อง รองจากพอ่ แม่ และญาติ           

ดังจะเห็นว่ามีเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการเล้ียงดูในศูนย์เด็กเล็กถึงร้อยละ 29.5 การพัฒนาเพ่ือให้ศูนย์เด็กเล็กได้มาตร

ฐานและมีคุณภาพน้ันควรพัฒนาท้ังคนและส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป    ท้ังน้ีกรมอนามัยซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึง ดำเนิน

งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กมาโดยตลอด ได้รวบรวมข้อมูลศูนย์เด็กเล็กในปี 2546 – 2547 ของกรมอนามัย พบว่า มีศูนย์
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เด็กเล็กที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอน รวมจำนวน 14,856 แห่ง นอกจากนี้

ยังมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อีกจำนวน 1,347 แห่ง เมื่อมีการศึกษาหลากหลายทั้งประเทศพบว่า ศูนย์เด็กเล็ก

จำนวนมากยังต้องการการพัฒนาท้ังด้านการบริหารจัดการและการใหบ้ริการด้านต่าง ๆ     ประกอบกับปีงบประมาณ

2546 กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ มาใชใ้นการพัฒนาศูนย์

เด็กเล็ก ภายใต้ช่ือโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังส่วนราชการ  และส่วน

ท้องถ่ิน     เห็นความสำคัญของการพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์เด็กเล็กและระดมความรว่มมือจากชุมชนและหนว่ย-

งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็ก และ

การอนามัยส่ิงแวดล้อม   เพ่ือให้เด็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม ได้อยู่ในส่ิงแวดล้อม

ที่สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กพัฒนาได้คุณภาพและมาตรฐาน

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาดา้นสุข-

ภาพจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา  และให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน

ในเขตเทศบาลอย่างผสมผสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2549  ได้ศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชน   เด็กวัยเรียน  และ

เดก็วยัปฐมภมิูในศนูยเ์ดก็เลก็ในเขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส (อัชฌา สุวรรณกาญจน,์2550 และกลุม่งานเวชกรรม

สังคม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์,2549) พบว่า ศูนย์เด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง มีเด็กเล็กมารับบริการเฉลี่ยวัน

ละ 50 คน และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๑ เป็นสถานบริการหนึ่งในเขตเทศบาลที่มีผู้รับบริการเฉลี่ยค่อนข้าง

สูง 100 คนต่อวัน ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง พบปัญหาด้านการพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่หลายประการ เช่น  การ

ส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ การดูแลสุขภาพฟัน การบริการอาหารสะอาดปลอดภัย และการจัดสิ่งแวดลอ้ม

สะอาดปลอดภัย การจัดมุมเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง การแต่งกายของผู้ประกอบอาหาร  ความสะอาดปลอดภัย

ของสิ่งแวดล้อมภายใน/นอกอาคาร และขนาดพื้นที่ใช้สอยจำกัด ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของปัญหา

ท่ีมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาเข้าสู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ลดปัญหาสุขภาพ  สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี

และปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อันจะ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

  1. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส

  2. ศึกษาผลการประเมนิมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ก่อนและหลังการปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑   อ.เมือง   จ.นราธิวาส  

  3. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง 

ก่อนและหลัง การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
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วิธีดำเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action  Research)  

คณะผู้วิจัยได้สนับสนุนให้แกนนำและผู้ปกครองเด็กเล็กปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นปฏิบัติการ 

และ 3) ขั้นประเมินผลและสรุป ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยใช้เครื่องมือทั้ง

3  ประเภท โดยวิธีการ 1) สำรวจ ( Survey) โดยการสังเกตและจดบันทึก (Observation  and  Record)  2)การ

สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  และ 3) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร จำนวน 116 คน  ได้แก่ แกนนำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล๑ จำนวน 8 คน แกน

นำจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน  8  คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 100   

คน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน  46  คน  คือแกนนำศูนย์เด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบาล ๑  

จำนวน 8 คน   แกนนำจากชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8  คน  และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์

เด็กเล็ก จำนวน 30 คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ประกอบด้วย 1) คู่มือกระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  

ซ่ึงผ่านตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาและทดลองใช ้โดยแสดงรายละเอยีดในเร่ือง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม กระบวนการกลุ่มและการสนทนากลุ่มย่อย การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน แนวทางการปฏิบัติตาม

กระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  แนวทางการประเมนิคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก

น่าอยู่ และ แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  2) แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสขุ และ 3) แบบประเมนิความสามารถในปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

สำหรับแกนนำ และผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า ผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbarch’s Alpha

Coefficiency) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

ได้แก่ อายุ  เพศ ระดับการศึกษา และส่วนที่ 2 ความสามารถในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 6 ด้าน ต่อไปนี้ (1) ความสามารถของแกนนำในด้านกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (2) ความสามารถในด้านการส่งเสริมสุขภาพในกระบวนการปฏบิัติการแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (3) ความสามารถในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนใน

กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (4) ความสามารถในด้านการบริการอาหาร

สะอาดปลอดภัยในกระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (5) ความสามารถในด้าน

การจัดส่ิงแวดล้อมสะอาดปลอดภัยในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และ
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(6) ความสามารถในด้านการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

  ข้อมูลเชิงปรมิาณประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถติิสำเร็จรูปและใชส้ถิติ คือ  ความถ่ี  ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมา

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผล นำเสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส

  ผลการดำเนินการวิจัยตามกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็ก

เล็กน่าอยู่ 3 ขั้นตอน พบว่า 1) ขั้นเตรียมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมโดยคัดเลือกแกนนำศนูย์ เด็กเล็กจากโรงเรียนเทศบาล ๑ จำนวน 8 คน แกนนำจากชุมชน/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 30 คน ร่วมกันสร้างแบบ

ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และแบบประเมินกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

น่าอยู่ 2)ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคณะทำงานปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก

น่าอยู่ จากนั้นศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่   ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา   ตลอดจนประเมินผลการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการพัฒนา

3)ข้ันประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คณะทำงานปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม  ร่วมกันประเมินผลกระบวน

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ พบว่า

แกนนำและผูป้กครองมส่ีวนรว่มในกระบวนการปฏบิตักิารแบบมส่ีวนรว่มทัง้ในขัน้การเตรยีมการ ข้ันปฏบิตักิาร

แบบมสี่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยในขั้นตอนการเตรียมการและการประเมิน

ผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียดที่เข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในขั้นตอนปฏิบัติการ

นั้น ทั้งแกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมดีมาก

 2. ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ก่อนและหลังการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒ

นาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑  อ.เมือง จ.นราธิวาส  

  การประเมินศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ พบว่า จำนวนเด็กทั้งหมด 130 คน ชาย 74 คน 

หญิง 56 คน มาใช้บริการจริงเฉลี่ย 80 คนต่อวัน จำนวนผู้ดูแลเด็ก 8 คน รับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่ 2 ½ ปี ถึง 3 ½ปี   

ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ก่อนและหลังปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วมแสดงได้ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่  1  ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ก่อนและหลังปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

รายการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

O 1. เด็กทุกคนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการโดยชั่งน้ำหนัก

วัดส่วนสูง ทุก  3 เดือน

√ √

O 2. เด็กทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร กลางวัน ทุกวัน √ √

∆ 3.อาหารที่จัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ √ √

�  4.มีการจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่หวานจัด √ √

�  5.เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน √ √

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

O 6.เด็กอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์

อายุโดยผู้ดูแลเด็ก

√ √

O 7.มีของเล่นเด็ก หนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย และมีกิจกรรมการเล่า

นิทาน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

√ √

�  8.มีมุมการเรียนร ู้สำหรับผู้ปกครอง √ √

�   9.ผู้ดูแลเด็กสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก √ √

ด้านบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย

O 10.สถานที่เตรียม  ปรุงอาหาร  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ √ √

O 11.น้ำดื่ม น้ำใช้ สะอาด  เพียงพอ √ √

∆ 12.อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัย และสะอาด √ √

∆ 13.ผักสด ผลไม้ ต้องล้างสะอาด เนื้อสัตว์ปรุงให้สุก และมีการปกปิด

อาหารที่พร้อมบริโภคแล้ว

√ √

�  14.ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพดี แต่งกายสะอาด   สุขอนามัยดี √ √
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รายการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย

O 15.บริเวณศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมภายในภายนอกอาคาร

สะอาดและปลอดภัย

√ √

O 16.ห้องน้ำ  ห้องส้วม สะอาด  ถูกสุขลักษณะ √ √

∆ 17.พื้นที่ใช้สอย จัดเป็นสัดส่วน และเพียงพอ √ √

∆ 18.เครื่องใช้สำหรับเด็ก สะอาดและเพียงพอ √ √

�  19.ตัวอาคาร มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย √ √

�  20.มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ √ √

�  21.มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ √ √

�  22.มีการป้องกันแมลงและพาหะนำโรค √ √

�  23.มีมาตรการความปลอดภัย √ √

ด้านบุคลากร

∆ 24.ผู้ดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ √ √

∆ 25.ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 50 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก √ √

∆ 26.มีอัตราส่วนการดูแลเด็ก เหมาะสม √ √

O 27.ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของศูนย์

เด็กเล็ก

√ √

  ทั้งนี้   มีเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  คือ

เกณฑ์การประเมิน จำนวนข้อที่ต้องผ่านการประเมิน ข้อที่ต้องผ่านการประเมิน

ระดับดีมาก 26-27 ข้อที่มีสัญลักษณ์ O ∆ และ �  9-10 ข้อ

ระดับดี 17 ข้อที่มีสัญลักษณ์  O และ ∆

ระดับพื้นฐาน 9 ข้อที่มีสัญลักษณ์  O
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  จากผลการประเมินก่อนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 4  ประการ ต่อไปนี้ 

1) มีการจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่หวานจัด ในเรื่องการดูแลไม่ให้เด็กกินขนมจุบจิบนอกมื้อ

อาหารว่าง และอาหารมื้อหลัก 2) เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน ในเรื่อง มีบันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก

ประจำวัน 3) ผักสด ผลไม้ ต้องล้างสะอาด เนื้อสัตว์ปรุงให้สุก และมีการปกปิดอาหารที่พร้อมบริโภคแล้ว ในเรื่อง 

อาหารที่พร้อมบริโภคต้องปกปิดด้วยฝาชีหรือ ฝาภาชนะ ไม่ใช้ผ้าขาวบาง โดยมีข้อเสนอแนะ และ 4) พื้นที่ใช้สอย

จัดเป็นสัดส่วน และเพียงพอ ในเรื่อง มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่และที่แปรงฟันสำหรับเด็ก  ดังนั้นจึงสรุปผลการ

ประเมินได้ว่าศูนย์เด็กเล็กอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมแล้วทำให้ผ่านการประเมินทุกข้อ  ดังนั้น ภายหลังการปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

น่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย  เปลี่ยนแปลงจากระดับดี

 เป็น ดีมาก 

 3. เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครองก่อนและห

ลัง  การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  

  จากการประเมินความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง

ก่อนและหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ขั้นตอน ปรากฎผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครองก่อนและหลัง  

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑   อ.เมือง   จ.นราธิวาส

  

ความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ของแกนนำและผู้ปกครอง

ประชากรที่ศึกษา  (n= 46)

t-test df. p-valueก่อน หลัง

X SD. X SD.

1. ด้านกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1.53 .73 3.20 .46 -13.05 44 .000*

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 2.32 .56 3.72 .38 -13.97 44 .000*

3. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 1.60 .65 3.29 .40 -15.07 44 .000*

4. ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย 2.15 .64 3.76 .49 -13.56 44 .000*

5. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย 1.98 .60 3.60 .50 -14.04 44 .000*

6. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.13 .57 4.08 .52 -15.07 44 .000*

รวม 1.96 .57 3.61 .41 -16.04 44 .000*

  จากตารางที่ 2  พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกน
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นำและผู้ปกครองโดยรวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีความสามารถ

โดยรวมก่อนกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย( X=1.96,SD.=.57 ) ส่วนภายหลังกระบวน

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก( X=3.61,SD.=.41 ) โดยพบว่า

มีความสามารถในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก( X=4.08,SD.=.52 )

รองลงมาคือความสามารถด้านการบริการอาหารสะอาดปลอดภยั การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน  และการจัด

ส่ิงแวดล้อมสะอาดปลอดภัย ส่วนความสามารถด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนและการปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.20,SD.=.46 ) นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบความสามารถ

ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระหว่างแกนนำและผู้ปกครองโดยรวมทุกด้าน  แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระหว่างแกนนำและผู้ปกครองโดยรวมทุกด้าน  

  จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ภายหลังกระบวนการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แกนนำและผู้-

ปกครองต่างก็มีความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่เพ่ิมสูงข้ึน โดยพบว่า แกนนำมีความสามารถอยู่ใน

ระดับดี ( X= 4.06 ) ในขณะท่ีผู้ปกครองมีความสามารถน้อยกว่า ( X= 3.39 ) แต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน

อภิปรายผล

  1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่า

อยู่ พบว่า ข้ันตอนการเตรียมการและการประเมนิผลน้ัน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเน่ืองจากมีรายละเอียด

ทีเ่ข้าใจคอ่นข้างยาก   ส่วนในขัน้ตอนปฏบิตักิารนัน้  ทัง้แกนนำและผูป้กครองมส่ีวนรว่มดมีาก  ทัง้นีเ้น่ืองจากในขัน้

ตอนการเตรียมการมีความยุ่งยากในส่วนของการสร้างและใช้แบบประเมิน  ในการประเมินความสามารถในด้าน

ต่างๆ  ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้แบบประเมินได้  จึงขาดการมีส่วนร่วมระดับที่ดี  แต่ในขั้นตอนการ

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆของแกนนำและผู้ปกครองและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน้ัน  สามารถ
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ดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดให้ปฏิบัติได้ จึงมีส่วนร่วมในระดับดีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของพันธ์ุทิพย์    

รามสูตร และคณะ ( 2547 )  พบว่า  การประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็ก ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ของโครงการที ่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดลน้ัน พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ 3 ใน 4 เข้ามาร่วมในช่วงทำประชาคม เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันใน

การดำเนินกิจกรรม อีกร้อยละ 12 ได้เข้ามาช่วยเป็นแรงงานในกจิกรรมของโครงการ มีร้อยละ 8 ท่ีร่วมบริจาคเงิน

สมทบกับองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 6 เข้ามาร่วมวางแผนงานการดำเนนิการ และร้อยละ 2 ได้บริจาคส่ิงของ

และวัสดุอุปกรณ์ เช่นเดียวกับการศึกษาของบรรเจดิพร  หาญแก้ว ( 2549 ) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ พบว่า ด้านการวางแผนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการค้นหาปัญหา  การ

ดำเนินงาน และการประเมนิผลมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์การดำเนินงานตาม

กระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม ท้ัง 3 ข้ันตอน มีส่วนสนับสนุนให้แกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในข้ันปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีมาก ต้ังแต่ข้ันตอนการสร้างวิสัยทัศน์ศูนย์เด็ก

เล็กน่าอยู่ การศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ การกำหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาและพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนารวมท้ังประเมินผลการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการพัฒนา

ท้ังน้ีเน่ืองจากกระบวนการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมลักษณะเด่นท่ีสำคัญหลายประการ คือ 1) เป็นการสร้าง

ความรู้ ( Produce Knowledge ) โดยการผสมผสานระหวา่งความรู้จากนักวิชาการกับความรู้พ้ืนบ้าน อุปมาด่ัง

แม่น้ำจาก 2 สายไหลมาบรรจบกันเป็นสายเดียวตรงท่ีบรรจบกันจะเกิดฟองซ่ึงเป็นด่ังความรู้ใหม่ เป็นการเรียนรู้ร่วม ( 

Co-generative  learning ) ซ่ึงค่อยๆ ขยับขยายจากการมีส่วนร่วม เพียงบางส่วนจนเป็นการมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ

ระหว่างชาวบ้านกับนักวิจัย และสร้างความรู้สึกร่วมกัน ผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติให้เกิดความรู้ใหม่  2) รูปแบบ

ของความรู้ท่ีได้จากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์ ( Interactive ) และสหวิทยา-

การ ( Interdisciplinary ) ซ่ึงเป็นวิถีชีวิต เป็นปริทัศน์ทางจิตท่ีรวมเอาความอยากรู้อยากเห็นเข้ากับความเปิดใจกว้าง

ความผจญภัยเข้ากับการค้นพบส่ิงใหม่ เป็นความต้องการท่ีจะเสริมความรู้แก่ตนเองโดยผ่านวิธีการใหม่     เป็นความ

มุ่งม่ันว่าการค้นพบส่ิงใหม่หมายถึงการเปิดหนทางใหม ่การเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary )  ไม่ใช่จากการ

เรียน แต่จากการปฏิบัติเป็นผลของการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง และทำงานอย่างเป็นระบบท่ีนำไปถึงรูปแบบความคดิ

ท่ียืดหยุ่นมากข้ึน ดังน้ันสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) จึงเป็นการฝึกปฏิบัติท้ังโดยส่วนตัวและร่วมกันกับผู้อ่ืน

เป็นวิธีการ ท่ีฝึกฝนให้เกิดทักษะท่ีจะพัฒนาจิตมากกว่าจดจำทฤษฎี ย่ิงไปกว่าน้ัน กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม ไม่เป็นเพียงแค่สหวิทยาการเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชา ( Transdisciplinary ) คือ เป็นความ

พยายามท่ีจะสร้างความเข้าใจท่ีข้ามพ้นเขตแดนของวิชาชีพ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงออกไปสูค่วามหลากหลาย

กว้างขวางเป็นการขยายปริทัศน์จากเฉพาะสาขามากกว่าสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) ท่ีมีความเก่ียวพันกัน

เพียง 1-2 สาขาเท่าน้ัน  3) กระบวนการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการสะท้อนความคิด ลงมือปฏิบัติและ

สะท้อนความคิด แล้วลงมือปฏิบัติไปเช่นน้ัน ( Reflection-Action-Reflection Action ) จึงเท่ากับการทบทวน
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ความคิดหรือสะท้อนความคิดของตนเองแล้วนำไปลงมือปฏิบัติ ( Direct act ) เป็นการช้ีนำการปฏิบัติท่ีมักจะได้

ยินในฐานะท่ีเป็นคำพูดของ นักการเมือง แต่ก็มีความหมายทางจิตวิทยาท่ีทำให้บุคคลตระหนักถึงการท่ีตนเองเป็นท่ี

พ่ึงแห่งตนหรือตนช้ีนำตนเอง 4) การลงมือปฏิบัติความรู้หรือใช้ความรู้ลงสู่การปฏิบัติ ( Practical ) เป็นลักษณะเด่น

ของกระบวนการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อีกประการหนึง่ท่ีเน้นการชูประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและเป็นจริงของ

ท้องถ่ิน ซ่ึงเท่ากับเป็นการให้การศึกษาแก่ผู้ใหญ่ในท้องถ่ินโดยวิธีการเรียนท่ีไม่เน้นความรู้ท่ีเป็นทฤษฎีกระบวนการ

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะเป็นองค์กรข้ันพ้ืนฐานระดับติดดิน ( grass root ) ท่ีให้โอกาสแก่คนชายขอบของ

กระบวนการพัฒนาได้สามารถดำรงอยู่ และพัฒนาบทบาทของตนเองได ้  5) กระบวนการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม เป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จ ( Inclusive ) ท่ีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสร้างความรู้

จากวิธีการ และความรู้ท่ีมีอยู่ โดยไม่พยายามแยกหรือจำกัดขอบเขตส่ิงใด ทุกความคิดเห็นจะได้รับการรับฟังและ

ยอมรับ เป็นการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ ( Learning for all ) ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของ กระบวนการวจัิยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม 8) ชุมชน ( Community ) เป็นแหล่งท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีบุคคลจะสามารถโยงอดตี ปัจจุบันและอนาคต

ของตนเข้าด้วยกัน ในการวางแผนท่ีจะควบคุมเป้าหมายชีวิตของตนโดย กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

จะช่วยสร้างสังคมนิเวศน์ ( ecological society ) ท่ีคนในชุมชนมีการพ่ึงพา อาศัยกัน ล้มเลิกระบบเจ้านายสร้าง

ความผสมผสานกลมกลืนระหว่างมนุษยชาติกับธรรมชาติ และมนุษย์กับมนุษย์ให้เกิดข้ึนใหม่ สังคมนิเวศน์จะเกิด

ขึ้นได้จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกสังคม ในลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกัน

เท่านั้น 9) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการมองอนาคต ( future oriented ) ดังนั้นนักวิจัย 

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะต้องรู้วิธีการสร้างฉากสำหรับการเรียนรู้ในชุมชน การจัดการใน

ลักษณะท่ีไม่มีการจัดทำโปรแกรมลว่งหน้าสำเร็จรูปหรือตายตัว ทำให้เกิดการช่วยตนเองของชุมชน สร้างแนวทาง

สำหรับการกระทำ แนวทางปฏิบัติที่ไม่เคยมีอยู่ก่อน ทบทวนการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงระบบที่เขาเป็นสมาชิกอยู่  

พัฒนาตัวอย่างโครงสร้าง หรือภาพลักษณ์ที่จะปะติดปะต่อให้เกิดอนาคตที่ต้องการเหล่านี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความสามารถที่จะฝันของบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา ซึ่ง McNiff ( 1988 ) บอกว่า การพัฒนาบุคคล

ก็คือ การฟื้นฟูความสามารถที่จะฝันของเขา ( Revitalized capacity to dream ) 10) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมส่ีวนรว่มเปน็การมองโลกในแงดี่ (Optimistic) ตามหลกัการพืน้ฐานของแนวคดิปลดปลอ่ยทีเ่ช่ือวา่ มนุษย์

ทุกคนสามารถท่ีจะจัดการเร่ืองต่างๆ ในสังคมของเขาได้ ซ่ึงกระบวนการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ี

จะส่งเสริมศักยภาพด้านน้ีของบุคคลกระบวนการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เช่ือว่า อิสรภาพของมนุษย์มีความ

สำคัญที่สุด และมนุษย์มีสิทธิและอำนาจที่จะแสวงหาอิสรภาพแก่ตัวเองด้วยการปลดปล่อยตนเอง ( self-eman-

cipation ) และการปลดปล่อยที่แท้จริงจะได้มาจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปถึงการสร้างสังคมใหม่ที่

ประชาชนทุกคนเป็นผู้กระทำ โดยอาศัยความรู้ที่เขาสร้างขึ้นเอง ( Maguire, 1987 และ พันธุ์ทิพย์  รามสูตร, 2545 )

  2. ภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า ผลการพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเชิงผลลพัธ์  จากการประเมนิตามมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามยั  เปล่ียนแปลง
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จากระดับดีเป็นดีมาก เนื่องจาก แกนนำและผู้ปกครองได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามขั้นตอนการปฏิบัติการ

แบบมีส่วน ร่วมตามบริบทของปัญหาและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจผ่านกระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับลักษณะเด่นของกระบวนการวจัิยปฏิบัติการอย่าง

มีส่วนร่วม อีกประการหนึง่ท่ีพันธ์ุทิพย์  รามสูตรและคณะ ( 2547 ) ได้อธิบายถึงแนวคิดของแทนดอน( Tandon ) 

ท่ีกล่าวไว้ในปี1988 ว่า การลงมือปฏิบัติความรู้หรือใช้ความรู้ลงสู่การปฏิบัติ ( Practical ) เป็นการชูประเด็นปัญหาท่ี

สำคัญและเป็นจริงของท้องถ่ิน ซ่ึงเท่ากับเป็นการให้การศึกษาแก่ผู้ใหญ่ในท้องถ่ินโดยวิธีการเรียนท่ีไม่เน้นความรู้ท่ี

เป็นทฤษฎีและเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีแบ่งแยกคน แยกความแตกตา่งของเพศ และกระบวนการ

วิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม จะเป็นกระบวนการขัน้พ้ืนฐานระดับติดดิน ( grass root ) ท่ีให้โอกาสแก่คนชายขอบ

ของกระบวนการพฒันาได้สามารถดำรงอยู่ และพัฒนาบทบาทของตนเองได ้  นอกจากน้ีกระบวนการวจัิยปฏิบัติ

การอย่างมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเบด็เสร็จ ( Inclusive ) ท่ีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยการสร้างความรู้จากวิธีการ และความรู้ท่ีมีอยู่ โดยไม่พยายามแยกหรือจำกัดขอบเขตส่ิงใด ทุกความคิดเห็น

จะได้รับการรับฟังและยอมรับ เป็นการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ ( Learning for all ) ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของ ก

ระบวนการวจัิยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของกรมอนามัย ( 2547 ) ท่ีพบว่า

ปัจจัยท่ีนำไปสู่ความสำเร็จของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก ประกอบด้วยปัจจัยหลักท่ีสำคัญ คือ 1) การรับรู้

เก่ียวกับโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2) ความรู้เก่ียวกับการดูแลเด็กและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และ 3) ความร่วมมือและ

การสนับสนุนจากทุกส่วนของสังคม กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในคร้ังน้ี

ได้ดำเนินการครอบคลุมปัจจัยดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาในเชิงผลลัพธ์ในระดับดีมาก

  3. ความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผูป้กครองภายหลังกระบวน

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนจากระดับน้อยเป็นระดับมาก  โดยพบว่ามีความสามารถในเร่ืองการสร้างการ

มีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความสามารถด้านการบริการอาหารสะอาด

ปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย ส่วนความสามารถ

ด้านการส่งเสร ิมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเร ียนและการปฏิบ ัต ิการแบบมีส ่วนร ่วมเพิ ่มข ึ ้นน้อยที ่ส ุด

อยู่ในระดับปานกลางโดย พบว่าแกนนำมีความสามารถเพ่ิมข้ึนมากกว่าผู้ปกครอง ท้ังน้ี เน่ืองจากแกนนำส่วนใหญ่

ได้ผ่านการอบรม  มีความรู้และเห็นความสำคัญของการพัฒนาในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก  รวมท้ังผ่านทักษะกระบวน

การกลุ่มต่างๆเพื่อการพัฒนามาหลายครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของพันธุ์ทิพย์ รามสูตร และคณะ ( 2547 )  ที่

พบว่าปัจจัยเสริมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ การที่มีชมรมผู้ปกครองหรือกรรมการบริหารศูนย์ค่อนข้าง

เข้มแข็ง และแกนนำส่วนใหญ่ก็ทำงานประสานกับผู้ดูแลเด็กได้ดี ขวัญและกำลังใจของผู้ดูแลเด็กดีขึ้น หากมี

ความเข้าใจอันดี และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นและทั้งกรรมการศูนย์เด็กเล็ก 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของดรรชนี  มหาชานิกะ (2547) ที่พบว่าปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศูนย์เด็ก

เล็กดีเด่น คือ ระดับความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และศิริพร กัญชนะ และคณะ ( 2547 )  ที่พบว่า
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พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องพัฒนาการและวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและให้ความสนใจ

มากที่สุด

สรุปและข้อเสนอแนะ

  ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) แกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

โดยในขั้นตอนการเตรียมการและการประเมินผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียด

ท่ีเข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในข้ันตอนปฏิบัติการน้ัน ท้ังแกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมดีมาก 2)  ผลการพัฒนาศูนย์

เด็กเล็กน่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย  เปลี่ยนแปลงจาก

ระดับดีเป็นดีมากและ 3)  การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง

โดยรวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีความสามารถโดยรวมกอ่น

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย ส่วนภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า แกนนำมีความสามารถอยู่ในระดับดี (X=4.06)

ในขณะที่ผู้ปกครองมีความสามารถน้อยกว่า แต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน  

  ท้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยท่ีสำคัญ คือ 1)ควรประยุกต์ใช้กระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอ่ืนๆ  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการเตรียมการโดยวางแผนการพฒันา

ร่วมกัน  การปฏิบัติการโดยการดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  การประเมินผลและสรุปโดยการนำผล

การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  2) ควรใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของ

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุในการประเมนิศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือช่วยใหศู้นย์เด็กเล็กเกิดการเปลีย่นแปลงไปใน

ทางยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนร่วมกบัการปฏบัิติการแบบมส่ีวนรว่ม  และ 3) ควรพฒันาแกนนำและผูป้กครองให้

มีความสามารถมากข้ึนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน รวมท้ังการจัดส่ิงแวด-

ล้อมสะอาดปลอดภัยและการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับ

การใช้คู่มือกระบวนการปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่   เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถของ

แกนนำและผู้ปกครองอันจะส่งผลต่อการรักษาระดับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต่อไป  นอกจากน้ีในการวิจัยคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาศักยภาพและทักษะในการปฏบัิติงานในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกน-

นำและผู้ปกครองตลอดจนผู้เล้ียงดูเด็กเพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสมและควรหารปูแบบการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ท่ีมีความง่าย  สอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยเฉพาะผู้ปกครอง  เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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